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Juvit Baby D3 krople doustne 10ml
 

Cena: 17,61 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 ml

Postać krop.doustne

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: HASCO-LEK

ILOŚĆ: 10 ml

 

OPIS:

Juvit Baby D3 to suplement diety dla niemowląt zawierający witaminę D3 na bazie oleju roślinnego z pompką dozującą.

 

ZASTOSOWANIE:

Witamina D3 pełni istotną rolę w regulacji gospodarki wapniowo-fosforowej w ustroju. Pomaga w prawidłowym wchłanianiu wapnia i
fosforu, przyczynia się do prawidłowego rozwoju i mineralizacji kości. Niedobór tej witaminy może prowadzić do upośledzenia
mineralizacji kości, niedostatecznego uwapnienia nowo tworzącej się tkanki kostnej i w konsekwencji zmian krzywiczych u niemowląt i
małych dzieci. Działanie witaminy D3 polega na poprawie wykorzystywania wapnia i fosforu, co przyczynia się do prawidłowego
tworzenia kości. Niemowlęta karmione piersią są szczególnie narażone na niedobory witaminy D3, ponieważ pokarm kobiecy nie zawiera
wystarczającej ilości witaminy D3. Dlatego też podawanie witaminy D3 niemowlętom od pierwszych dni życia jest bardzo ważne i
stanowi istotny element profilaktyki niedoboru witaminy D3.
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ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Niemowlęta od pierwszych dni życia: 2 naciśnięcia (do oporu) pompki dozującej 1 raz dziennie lub 1 naciśnięcie (do oporu) pompki
dozującej 2 razy dziennie doustnie lub do ściągniętego mleka matki. Opakowanie zaopatrzone jest w pompkę dozującą, która pozwala
na odmierzenie właściwej dawki. Z butelki należy odkręcić nakrętkę i usunąć pierścień zabezpieczający, a następnie należy nakręcić
pompkę dozującą.

 

SKŁAD:

Olej roślinny MCT (średniołańcuchowe trójglicerydy), cholekalcyferol - koncentrat olejowy (witamina D3), przeciwutleniacz - DL-α
tokoferol.

 

OSTRZEŻENIA:

Nie stosować w razie nadwrażliwości na składniki preparatu.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Chronić od światła i wilgoci.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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